Stoomappendages
Als toonaangevende leverancier van
appendages voor stoomtoepassingen, kan
Sodeco een brede waaier producten hiervoor
aanbieden.
Sodeco werkt samen met betrouwbare
producenten, welke een reputatie opgebouwd
hebben als stoomspecialisten met tientallen
jaren ervaring in hun vakgebied.
CONDENSPOTTEN

Een goede condenspot maakt een groot verschil uit betreffende
de efficientie van uw stoominstallatie en het energiebeheer.
Sodeco beschikt over een volledig gamma condenspotten,
geschikt voor uw toepassing:
		• thermodynamisch
		• bimetallisch
		• vlotter en thermostatisch
		• omgekeerde emmer
		• thermostatisch

REGELAFSLUITERS

Stoomtoepassingen kunnen enorm veeleisend zijn. Net daarom
is de selectie van de juiste regelafsluiter erg belangrijk.
Onze regelafsluiters bieden een brede waaier aan
mogelijkheden voor het regelen van temperatuur, niveau, druk
en vochtigheid.
Al onze regelafsluiters kunnen voorzien worden van elektrische
of pneumatische actuatoren, inclusief positioners, transmitters,
schakelaars en andere gewenste opties.

		• staal
		• roestvast staal
		• twee- en drieweg
		• spuiafsluiters voor stoomketels
		• on/off of regeling
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Stoomappendages
DRUKREGELAARS

Drukreduceertoestellen zijn essentiële componenten voor stoominstallaties. Sodeco kan een veelvoud aan opties aanbieden,
gaande van de eenvoudigste direct werkende drukregelaar tot de meer gesofisticeerde drukregelaars met pilootventiel, in
verschillende uitvoeringen. Onze flexibiliteit stelt ons in staat een heel spectrum aan producten aan te bieden, zowel standaard
producten als oplossingen op maat gemaakt voor uw toepassing.
		

		
		• direct werkend
		• met pilootventiel

		• staal
		• roestvast staal

		• hoge capaciteit
		• pure stoom

SPECIALE APPENDAGES

Om de efficiëntie van een stoominstallatie te kunnen garanderen, zijn
verscheidene accessoires noodzakelijk die vaak over het hoofd gezien
worden. Sodeco biedt u filters, kijkglazen, vacuum brekers, drip traps voor
persluchtsystemen, ontluchters, condensaatpompen, peilglazen, vochtafscheiders en meer, kortom: alle vitale componenten voor de correcte
werking van uw installatie.

		• Adcamat pompen
		• stoom/water mixers
		• vochtafscheiders
		• revaporatievaten
		• warmtewisselaars
		• staalnamekoelers
		• voor zuivere stoom
		• stoominjectoren
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